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NOTATNIK KONSTRUKTORA

elektromagnetycznych (EMI) 

rodzaj zaburzeń EMI nie będzie nas jednak interesował, zajmiemy się 
natomiast typowymi zaburzeniami emitowanymi przez urządzenia 
elektroniczne. 
Należy zauważyć, że zaburzenia EMI są generowane przez wszystkie 

urządzenia elektroniczne, bez względu na zasadę działania. Oczywiście 
można spodziewać się, że będą tu przodowały wszelkiego rodzaju nadaj-
niki radiowe, telefony komórkowe, routery WiFi, Bluetootch, ZigBee 
itp., ale trzeba mieć na uwadze, że wytwarzanie pól elektromagnetycz-
nych jest istotą ich działania. W tym przypadku będzie więc chodziło 
raczej o to czy parametry emisji nie wykraczają poza normy ustalone dla 

Na Ziemi coraz trudniej jest znaleźć miejsca wolne od  zanieczysz-
czeń, jeśli w  ogóle jeszcze takie są. Niestety, odnotowujemy coraz 
większą liczbę rodzajów tych zanieczyszczeń. Pierwszym skojarze-
niem są  oczywiście zwyczajne odpady komunalne, ale coraz czę-
ściej mówi się o zanieczyszczeniu elektromagnetycznym (EMI – Elec-
tromagnetic Interference) czy chociażby... światłem. Z   zycznego 
punktu widzenia zanieczyszczenie światłem można traktować jako 
specy czną odmianę EMI, a  chodzi o miejsca, w których obserwu-
jemy permanentne światło sztuczne czy to  w  postaci bezpośred-
nio widzianych lamp czy łun pochodzących od wielkich miast. Ten 
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komór na  świecie jest rzędu miliona dolarów. Może to w  pewnym 
stopniu usprawiedliwiać wysokie ceny usług certy kacyjnych. 
Z  oczywistych, wymienianych tu  względów, na  takie wyposaże-

nie nie stać większości producentów lub dystrybutorów sprzętu. Stąd 
przy coraz powszechniejszej dostępności względnie tanich analiza-
torów widma pojawiła się koncepcja badań przedcerty kacyjnych. 
Okazuje się, że namiastkę prawdziwej komory bezodbiciowej może 
mieć prawie każdy. 

Konstrukcję komory TEM opisano w  pierwszej części artykułu, 
zamieszczonej w EP7/2016. Obecnie skupimy się na pomiarach z jej 
użyciem.
Opisywana komora TBTC1 ma orientacyjne wymiary 

360 mm×200 mm, przy czym jednorodne pole elektromagnetyczne 
jest wytwarzane na powierzchni 200 mm×200 mm. Komora jest ele-
mentem 2-portowym. Do  jednego portu jest dołączany terminator 

Badanie urządzeń elektronicznych pod kątem spełniania norm doty-
czących dopuszczalnego poziomu zaburzeń promieniowanych oraz 
odporności na  oddziaływanie pola elektromagnetycznego o  często-
tliwości radiowej odbywa się w  specjalnych komorach bezodbicio-
wych, w jakie wyposażane są laboratoria certy kacyjne. Komora taka, 
to całkiem spore, bardzo dokładnie ekranowane pomieszczenie, które 
powinno jak najwierniej odpowiadać teoretycznej klatce Faradaya. 
Wewnątrz znajduje się obrotowy stół pomiarowy, na  którym jest 
umieszczane badane urządzenie, a w określonej odległości od niego 
na specjalnym maszcie ustawiana jest antena dobierana w zależności 
od wykonywanego pomiaru i  zakresu częstotliwości. Poza urządze-
niem badanym i zestawem anten w komorze nie powinny znajdować 
się żadne inne urządzenia, w tym mierniki i analizatory wykonujące 
pomiar. Wyjątkiem są  kamery, za których pośrednictwem jest moż-
liwa obserwacja urządzenia z  pomieszczenia aparaturowego. Sche-
mat poglądowy typowej, certy kacyjnej komory bezodbiciowej przed-
stawiono na  rysunku  9. Koszt organizacji najlepiej wyposażonych 
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Oprogramowanie S1210 EMI
Pre-compliance Software
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wyników: „Clear/Write”, „Repeat Clear/
Write”, i  „Repeat Max Hold”. Jak wynika 
z  nazw, w  pierwszym pomiarze wykony-
wane jest jednorazowe skanowanie widma, 
po  którym wykres jest zawsze odświeżany. 
Drugi pomiar przebiega podobnie, z  tym, 
że  zawsze po  zakończeniu jednego peł-
nego skanowania automatycznie jest uru-
chamiane kolejne. Podobnie jest w  trzecim 
pomiarze, jednak w  tym przypadku mody-
 kowane są tylko wartości większe od zmie-
rzonych w poprzednich cyklach dla każdej 
ze skanowanych częstotliwości. 

przyrządu. Można więc wykonać pomiar pre 
scan pozwalający szybko poznać charak-
ter badanego widma, a  następnie po  ewen-
tualnym skorygowaniu kon guracji wyko-
nać dokładny pomiar  W obu tych 
trybach dostępne są trzy opcje wyświetlania 

W  ostatniej części artykułu o  pomiarach 
zaburzeń EMI opisano dedykowany do tych 
celów software oferowany przez Rigola. 
Jest to program S1210 EMI Pre-compliance, 
który może być wykorzystywany np. z ana-
lizatorem DS815. Dzięki możliwości tworze-
nia wielu obszarów roboczych i  kon gura-
cji zarządzanie pomiarami urządzeń o  róż-
nych parametrach i  charakterystykach jest 
znacznie usprawnione. Program jest wyro-
bem komercyjnym. Trzeba za niego zapła-
cić ok. 470 euro, ale decyzja o zakupie może 
być poprzedzona ewentualnym 15-dnio-
wym okresem próbowania wyrobu. W trybie 
demonstracyjnym nie jest nawet potrzebny 
analizator widma.

Cechy oprogramowania 
S1210 EMI Pre-compliance 
Software
Program S1210 EMI Pre-compliance 
Software wymaga zainstalowania na  kom-
puterze również oprogramowania Ultra 
Sigma nadzorującego komunikację pomię-
dzy komputerem i przyrządami Rigola (oscy-
loskopami, analizatorami widma, generato-
rami, multimetrami itp.). Przyrządy te mogą 
komunikować się z komputerem za pośred-
nictwem interfejsów: USB, GPIB, RS232 
oraz sieci LAN. Wszystkie aktywne urządze-
nia są widoczne w oknie menedżera (rysu-
nek 16). Przekazywanie komend do przyrzą-
dów oraz odbieranie od nich danych odbywa 
się za pośrednictwem sterowników NI VISA.
Program S1210 EMI Pre-compliance 

Software umożliwia wybieranie opcji i prze-
łączanie trybów pomiarowych podobnych 
do tych, które są dostępne z poziomu pulpitu 

Rysunek 16. Okno programu Ultra Sigma, 
w kt�rym są wy�wietlane przyrządy Rigola 
dołączone do komputera (tu DS815)

Rysunek 17. Okno programu S1210 EMI Pre-compliance Software z bieżącą konfi guracją 
pomiar�w
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Pomiary zaburze� elektromagnetycznych (EMI) przyrządami Rigola

Pomiary 

Ostateczną decyzję o  zgodności danego 
urządzenia z  określonymi dyrektywami 
i normami podejmuje rma (najczęściej pro-
ducent lub dystrybutor) wprowadzająca pro-
dukt na  rynek. Teoretycznie nie są do  tego 
wymagane żadne testy kompatybilności 
elektromagnetycznej, ale gdyby okazało 
się, że któreś z wymagań nie są  spełnione, 
wystawienie świadectwa mogłoby być dla 
producenta zgubne w skutkach – do wyco-
fania produktu z  rynku włącznie. Wydaje 
się, że podejmowanie takiego ryzyka byłoby 
czystym szaleństwem, więc producenci lub 

dystrybutorzy są  poniekąd zmuszeni do  ponoszenia kosztów certy-
kacji. Problem polega na tym, że koszty te nie są małe, a w szcze-
gólnie nieprzychylnych okolicznościach mogą być ponoszone wie-
lokrotnie. Będzie tak wtedy, gdy pomiary prowadzone przez akredy-
towane laboratorium wykażą, że  choćby jeden z  parametrów urzą-
dzenia nie spełnia określonych dla niego norm. Obowiązkiem pro-
ducenta jest wówczas poprawienie konstrukcji i ponowne wykonanie 
badań, przynajmniej w części dotyczącej zmian. Z dodatkową proce-
durą wiążą się oczywiście kolejne koszty.
Nietrudno wyobrazić sobie, że postępowanie według takiego sce-

nariusza jest na  dłuższą metę trudne do  zaakceptowania, dlatego 
coraz częściej producenci decydują się na  zakup sprzętu umożli-
wiającego wykonywanie badań przedcertykacyjnych we własnym 
zakresie. Pozwala to  z  dużo większą pewnością oddawać wyroby 
do  ostatecznych badań certykacyjnych, gdyż ewentualne odstęp-
stwa od norm mają szansę być zawczasu wykryte i skorygowane we 
własnym zakresie. 
Oczywiście, całe zagadnienie nie jest tak proste, jakby mogło się 

wydawać. Mało kogo bowiem stać na wyposażenie rmy w komorę 
bezechową z drogimi analizatorami, stołem pomiarowym, antenami 
i odpowiednim oprogramowaniem. Nie o to jednak chodzi. Badania 
przedcertykacyjne mają na celu wyszukiwanie potencjalnych zagro-
żeń, wycieków pól elektromagnetycznych, interferencji itp. w  trak-
cie realizacji kolejnych etapów konstruowania urządzenia. Z  tego 
względu najczęściej nie ma potrzeby przeprowadzania pełnych 
badań, a  kontrola ogranicza się zwykle do  pomiarów tzw. bliskich 
pól i elektromagnetycznych emisji przewodzonych. Do ich przepro-
wadzenia wystarczą względnie tanie sondy, analizatory widma i tzw. 
LISN (Line Impedance Stabilization Network) nazywane też symula-
torami sieci. 

Oferta Rigola
W  tej części artykułu zaprezentowano ofertę sprzętową i  progra-
mową Rigola obejmującą narzędzia wykorzystywane do badań przed-
certykacyjnych. W drugiej części natomiast zostaną przedstawione 
wybrane zagadnienia teoretyczne i przykładowe pomiary.

Analizator widma DSA815
Analizator widma jest podstawowym przyrządem pomiarowym, 

bez którego pomiary zaburzeń EMI byłyby w  zasadzie niemożliwe. 
Konstrukcja analizatora umożliwia obserwację sygnału w dziedzinie 
częstotliwości. W tym momencie można by zastanawiać się nad moż-
liwością stosowania oscyloskopów z funkcją FFT. Choć teoretycznie 
byłoby to możliwe, takie rozwiązania są nawet oferowane, w prak-
tyce najczęściej jednak korzystamy z typowych analizatorów widma. 
Wynika to z zasady działania obu tych przyrządów. Oscyloskop z de-
nicji przedstawia sygnał elektryczny w dziedzinie czasu, a ewentu-
alne uzyskanie parametrów widmowych odbywa się na drodze obli-
czeń matematycznych (funkcją FFT). Jednym z poważniejszych pro-
blemów w  przypadku stosowania oscyloskopów jest zapewnienie 

wszystkich klas sprzętu. Gdyby tak się stało, mielibyśmy do czynienia 
ze szkodliwym oddziaływaniem danego urządzenia na inne. 
Znacznie częściej będzie nas interesowała niezamierzona emisja 

promieniowania elektromagnetycznego wynikająca z zastosowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych. Przykładem mogą być przetwornice 
impulsowe, niemal wszystkie urządzenia cyfrowe, przede wszystkim 
takie, w których występują szybkie przebiegi zegarowe, a więc sys-
temy z procesorami, układami FPGA i pamięciami, a także inne urzą-
dzenia, w których występują sygnały napięciowe lub prądowe o bar-
dzo szybko zmieniających się wartościach. 

Fale elekromagnetyczne generowane w sposób niezamierzony przez 
urządzenia elektryczne muszą być traktowane jako zaburzenia. Zabu-
rzenia emitowane przez te urządzenia mogą powodować zakłócenia 
pracy ich samych oraz innych urządzeń. Istotna jest jednak nie tylko 
emisja EMI, ale również odporność na  nie. Problem jest niezwykle 
trudny do  opanowania, gdyż zaburzenia mogą występować niemal 
wszędzie, np. na źle poprowadzonych ścieżkach obwodu drukowa-
nego, nieprawidłowo zaterminowanych magistralach przenoszących 
sygnały cyfrowe o  dużych częstotliwościach, na  skutek złego roz-
planowania punktów uziemiania, niewystarczającego ekranowania, 
a nawet w wyniku złej konstrukcji gniazd sygnałowych lub nieprawi-
dłowym wykonaniu połączeń we wtykach.
Omawiane zagadnienia nazywane są  ogólnie kompatybilnością 

elektromagnetyczną (EMC). Dopuszczalne limity emisji zaburzeń 
elektromagnetycznych i  odporności na  nie są  określane przez sze-
reg norm i dyrektyw ustanowionych dla różnych klas i standardów 
urządzeń i  środowisk, w których pracują. Przykładowo, duża część 
urządzeń elektronicznych musi być zgodna z  dyrektywą niskona-
pięciową 2006/95/WE i  dyrektywą zgodności elektromagnetycznej 
2004/108/WE. Współcześnie produkowane urządzenia elektroniczne 
coraz częściej zawierają różne rodzaje modułów transmisji bezprze-
wodowej, więc muszą dodatkowo zachowywać zgodność z  dyrek-
tywą radiową 1995/5/WE (nazywaną w skrócie R&TTE). Należy zwró-
cić uwagę na to, że poszczególne dyrektywy były wielokrotnie zmie-
niane od momentu ich wprowadzenia, więc urządzenia muszą także 
spełniać wymagania wszystkich poprawek. Niestety, w najbliższym 
czasie zapowiadane są kolejne, jeszcze bardziej restrykcyjne zmiany 
przepisów. Trzeba też mieć na uwadze, że są to przepisy międzynaro-
dowe. Są one obowiązkowe niemal dla wszystkich urządzeń wprowa-
dzanych do sprzedaży. Wyjątkiem jest np. sprzęt medyczny czy woj-
skowy, dla którego mogą obowiązywać nieco odmienne dyrektywy. 
Podczas badań kompatybilności elektromagnetycznej brane są pod 

uwagę dwa rodzaje zaburzeń EMI. Są  to  tzw. zaburzenia przewo-
dzone obejmujące zakres częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz oraz 
zaburzenia promieniowane badane w zakresie od 30 MHz do 1 GHz. 
Jak wynika z samej nazwy obu rodzajów zaburzeń, EMI przewodzone 
powstają w wyniku przepływu prądów w kablach i złączach, a pro-
mieniowane obejmują emisję radiową.

Rysunek 1. Schemat blokowy typowego analizatora heterodynowego
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aby dowiedzieć się jaką wartość ma mierzona aktualnie składowa 
widma sygnału wejściowego. W takiej koncepcji pomiaru tkwi jednak 
pewien haczyk. Częstotliwości wejściowe mieszczące się w zakresie 
przepustowym ltra p.cz. nie są rozróżniane, dlatego jego pasmo jest 
utożsamiane z rozdzielczością widmową analizatora. Odpowiada za 
nią parametr „RBW”. 
Sygnał występujący za detektorem obwiedni to tzw. sygnał wideo. 

Wyświetlając kolejne poziomy tego sygnału zmieniające się wraz 
z  przestrajaniem generatora lokalnego uzyskuje się wyświetlany 
na  ekranie wykres widma sygnału wejściowego. Szerokość pasma 
wideo decyduje o  skuteczności eliminacji szumów występujących 
w torze pomiarowym. Ustawia się ją parametrem „VBW”. 
W  torze pomiarowym analizatora znajduje się jeszcze detek-

tor decydujący o  interpretacji wykresu widma. W  trybie „Sam-
ple” wykres jest modykowany po  każdej akwizycji. Można uznać, 
że  jest to domyślny tryb pracy pozwalający szybko oceniać charak-
ter sygnału wejściowego. Dalsze pomiary są  prowadzone zwykle 
po przełączeniu detektora w tryby: „Pos Peak”, „Neg Peak”, „Sample”, 
„Normal”, „RMS Avg”, „Voltage Avg” lub „Quasi Peak”.
Niezależnie od  trybów pracy detektora, na  wygląd wykresu widma 

można jeszcze wpływać ustawiając opcje „Trace Mode”. Wśród nich są m.
in. „Clear Write”, „Max Hold”, „Min Hold”, „Video Avg”, „Power Avg”. 
Analizator widma DSA815 był dokładniej opisywany w EP12/2012.

Do pomiarów bliskich pól nie jest wymagane zaawansowane sta-
nowisko pomiarowe, komory bezechowe i specjalne anteny. Na tym 
właśnie polega idea stosowania tego typu badań. Całe oprzyrządowa-
nie ogranicza się do analizatora widma i zestawu odpowiednio skon-
struowanych sond. Sondy te powinno być nieczułe na promieniowa-
nie RF pochodzące z otoczenia. Mierzą one jedynie pola w zasięgu 
co najwyżej kilkunastu centymetrów od źródła. Rigol oferuje zestaw 
składający się z czterech sond. Dwie z nich mierzą składową magne-
tycznego pola (  i ). Mają one charakterystyczną koń-
cówkę wykonaną w kształcie pętli. Koleje dwie sondy (  
i  ) mierzą składową elektryczną pola. Sondy są dołączane bezpo-
średnio do wejścia analizatora za pomocą znajdującego się w kom-
plecie kabla.

 
Pomiary bliskiego pola z użyciem opisanych sond stanowią obec-

nie jedną z najczęściej stosowanych metod w badaniach przedcerty-
kacyjnych. Sondami można mierzyć emisję zaburzeń EMI, jednak 
są one zupełnie nieprzydatne w szacowaniu odporności danego urzą-
dzenia na  zaburzenia tego rodzaju. Jak już było powiedziane orga-
nizowanie własnego laboratorium z komorą bezechową i odpowied-
nim oprzyrządowaniem byłoby dla większości producentów inwe-
stycją trudną do  zaakceptowania. Pewnym rozwiązaniem problemu 
są  miniaturowe komory TEM (Transverse Electromagnetic Cell) 
umożliwiające prowadzenie pomiarów zarówno emisji, jak i  odpor-
ności na nie w zakresie od zera do kilku gigaherców. Nie należy jed-
nak spodziewać się identycznych wyników otrzymywanych w akre-
dytowanym laboratorium. Mimo to, pomiary z  zastosowanie komór 
TEM na pewno będą pomocne w lokalizacji zagrożeń. Poza tym jest 
to  narzędzie, które zawsze będzie pod ręką u  producenta. Ewentu-
alne poprawki konstrukcyjne urządzeń mogą więc być szybko wery-
kowane pod kątem badań EMC. Konstruktorzy przestają działać 
po omacku, mogą osobiście szybko sprawdzać czy wnoszone zmiany 
konstrukcyjne dają pożądany rezultat. 
Konstrukcję komory TEM przedstawiono na  . W trakcie 

pomiarów badane urządzenie jest umieszczane na  uziemianej pod-
stawie. Jest to możliwe, gdyż komora nie ma ścian bocznych. M.in. 
dlatego jest nazywana często otwartą komorą TEM. Znajdująca się 
nad podstawą półka zawiera linię paskową, której geometria zapew-
nia impedancję równą 50 V. Komora TEM TBTC1 jest urządzeniem 
dwuportowym. W pomiarach emisji do jednego portu jest dołączany 

szerokiego pasma pomiarowego. Badanie zaburzeń EMI jest zwią-
zane z pomiarami w zakresie do co najmniej 1 GHz. Choć na rynku 
bez problemu można znaleźć oscyloskopy spełniające ten warunek, 
to  na  dzień dzisiejszy nadal są  to  przyrządy z  najwyższych półek, 
z czym wiąże się relatywnie wysoka ich cena. Trudno więc zgodzić 
się na  to, by przyrządy tego typu były idealne do pomiarów przed-
certykacyjnych. Dużo tańszą konstrukcją odznaczają się typowe, 
analizatory widma z przemiataniem częstotliwości. Mowa tu jednak 
o najprostszych urządzeniach, pozwalających na wykonanie podsta-
wowych badań, ale o takich właśnie jest mowa w artykule. Wykorzy-
stywane w  laboratoriach analizatory widma pracujące w  szerokim 
zakresie częstotliwości, z  licznymi funkcjami pomiarowymi i  boga-
tym oprzyrządowaniem są przyrządami bardzo drogimi, najczęściej 
nieopłacalnymi dla większości producentów.
W  typowych (heterodynowych), nawet najtańszych analizatorach 

widma montowane są obwody pracujące w zakresie gigahercowym. 
Zasada działania tych przyrządów jest zgoła odmienna od oscylosko-
pów cyfrowych. Na   przedstawiono przykładowy schemat 
blokowy takiego przyrządu. Na  wejściu umieszczono tłumik chro-
niący kolejne stopnie przed uszkodzeniem. Jego domyślne tłumienie 
w  analizatorze DSA815, który będzie wykorzystywany w  dalszych 
pomiarach jest równe 10 dB. Za tłumikiem znajduje się przedwzmac-
niacz. Zarówno tłumik, jak i  przedwzmacniacz pozwalają elastycz-
nie dobierać czułość analizatora w zależności od charakteru mierzo-
nych sygnałów. Przed kolejnym, bardzo ważnym blokiem funkcjonal-
nym analizatora, jakim jest mieszacz, umieszczono jeszcze preska-
ler/ltr dolnoprzepustowy. Tak ukształtowany sygnał jest podawany 
na  jedno z wejść miksera. Do drugiego wejścia jest dołączony prze-
bieg z generatora lokalnego. W wyniku mieszania obu sygnałów uzy-
skuje się przesunięcie częstotliwości wejściowej do ustalonej często-
tliwości pośredniej. Częstotliwość sygnału wytwarzanego przez gene-
rator lokalny decyduje o wielkości przesunięcia częstotliwości, tym 
samym generator ten decyduje o  zakresie przemiatania. Parametry 
generatora lokalnego są  ustalane przez podanie minimalnej i  mak-
symalnej częstotliwość widma wyświetlanego na ekranie. Można też 
określać zakres przemiatania („Span”) i częstotliwość środkową. Czę-
stotliwość generatora lokalnego jest przestrajana liniowo przebiegiem 
piłokształtnym, więc wykresy widma są  przedstawiane w  liniowej 
skali częstotliwości.
W  wyniku mieszania sygnałów powstaje szereg produktów tej 

operacji. Spośród nich wydzielana jest tylko zasadnicza częstotli-
wość pośrednia, za co jest odpowiedzialny ltr p.cz. Amplituda tego 
sygnału jest równa amplitudzie składowej widma o  częstotliwo-
ści aktualnie generowanej przez generator lokalny. Wystarczy teraz 
zastosować detektor obwiedni eliminujący częstotliwość pośrednią, 

Fotografia 2. Sondy firmy Rigol służące do pomiar�w bliskiego pola
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t e rmina tor  50 - omowy, 
do  drugiego natomiast eli-
minator składowej stałej, 
a  za nim odbiornik lub ana-
lizator widma ( ). 
W  pomiarach odporności 
na  zaburzenia EMI zamiast 
analizatora do  komory jest 
dołączany generator sygna-
łowy z  eliminatorem DC 
( ). Stosowany 
jest sygnał z  80-procentową 
modulacją AM. Konstrukcja 
komory zapewnia quasi-jed-
norodne pole elektromagne-
tyczne w jej wnętrzu. 

-

TBLC08 (potocznie sztuczna 
sieć)
LISN to  swego rodzaju 

f i l t r  górnoprzepustowy 
wykorzystywany w  pomia-
rach EMI w  zakresie emi-
sji przewodzonych w  prze-
d z i a l e  c z ę s t o t l i w o ś c i 
od 9 kHz do 30 MHz. Speł-
nia on  wymagania okre-
ślone w  normie CISPR 16. 
Przyrządy LISN są wykorzy-
stywane w  badaniach urzą-
dzeń zasilanych z  jednofa-
zowej sieci AC o  napięciu 
do  240  V. Mierzy się zabu-

rzenia przewodzone występujące w  przewodzie fazowym 
oraz neutralnym. Stabilizator impedancji TBLC08, który 
będzie wykorzystywany w  pomiarach ( ) wypo-
sażono ponadto w  dodatkowy ogranicznik/tłumik zabez-
pieczający końcowe urządzenie pomiarowe (np. analizator 
DSA815) przed uszkodzeniem. Dodatkowo jest tu  również 
ltr, którego zadaniem jest ostateczna eliminacja harmo-
nicznych pochodzących z sieci zasilającej. 
W  pomiarach emisji przewodzonej EMI urządzeń zasila-

nych z  sieci i  wymagających kontaktu z  człowiekiem (np. 
ręczne suszarki do  włosów, wiertarki, narzędzia kuchenne 
itp.) wymagany jest układ tzw. „sztucznej ręki”. W  pomia-
rach takich uchwyty służące w normalnych warunkach pracy 
do utrzymywania narzędzia w rękach owijane są folią meta-
lową łączoną następnie do  specjalnego gniazda urządze-
nia LISN. Testowany stabilizator sieci TBLC08 jest w  takie 
gniazdo wyposażony. 
Podczas badań emisji przewodzonej użytkownik może 

mieć kontakt z wysokim napięciem groźnym dla życia. Produ-
cent zapewnił więc należyte środki bezpieczeństwa. Wszyst-
kie elementy elektroniczne, przełączniki i gniazda zamknięto 
w bezpiecznej obudowie. Urządzenie powinno być dołączane 
do  gniazd sieciowych z  bolcem uziemiającym. W  testowa-
nym symulatorze, na  płycie czołowej zamocowano gniazdo 
sieciowe z uziemieniem CEE7/4 typu F. Nie jest ono jednak 
w pełni zgodne z normami obowiązującymi w Polsce (u nas 
instalowane są gniazda CEE7/7 E). Zamiast bolca uziemiają-
cego ma ono dwie listwy uziemiające umieszczone po prze-
ciwnych stronach gniazda ( ). Należy na to zwró-
cić uwagę podczas badań.

Rysunek 3. Konstrukcja komory TEM (�r�dło: http://www.emcturkiye.org/papers/Session7_Talk4.pdf)

Rysunek 4. Komora TEM, a) konfiguracja do pomiaru emisji EMI, b) konfiguracja do badania odporno�ci 
na EMI

a)

b)

Fotografia 5. Stabilizator impedancji sieci zasilającej TBLC08

Pomiary zaburze� elektromagnetycznych (EMI) przyrządami Rigola
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Rysunek 8. Poglądowy schemat ideowy sztucznej sieci TBLC08

U k ł a d  p o m i a r o w y 
ze  sztuczną siecią przedsta-
wiono na  . Połącze-
nie z  siecią zasilającą 230  V 
zapewnia przewód zasilający 
symulatora sieci. Badane urzą-
dzenie (DUT) jest dołączane 
do  gniazda sieciowego znajdu-
jącego się na przedniej ściance 
LISN. Jest tu  też gniazdo prze-
znaczone  dla  odbiornika 
pomiarowego lub analizatora  
widma. 
Impedancja sieci widziana 

od  strony emitowanych zabu-
rzeń jest równa 50 V||50 mH. 
Dla większej części zakresu 
pomiarowego jest ona równa 
50  V, tylko dla najniższych 
częstotliwości maleje ( -

). Tym samym zapew-
niona jest stałość impedancji 
źródła zasilającego, co  prze-
kłada się na  uniezależnienie 
mierzonych zaburzeń od  cha-
rakterystyki źródła. 
Urządzenie pomiarowe, 

jakim może być odbiornik 
RF lub analizator widma jest 
dołączane do  przewodu fazo-
wego lub neutralnego. Służy 
do  tego przełącznik wyprowa-
dzony na  płytę czołową LISN. 
Poglądowy schemat stabiliza-
tora impedancji sieci TBLC08 
przedstawiono na  . 

Rigol przygotował dla użyt-
kowników jego przyrządów 
pomiarowych oprogramowanie 
dedykowane do  badań zabu-
rzeń EMI – „EMI Test System”. 
Wykorzystuje ono sterowniki 
VISA umożliwiające współ-
pracę komputera z  przyrzą-
dami Rigola, w tym przypadku 
z  analizatorem DSA815. Opro-
gramowanie to  udostępnia 
kilka przydanych funkcji zwią-
zanych np. z  deniowaniem, 
eksportowaniem i  importowa-
niem linii limitów określonych 
w  poszczególnych normach, 
przeszukiwaniem składowych 
widma, generowaniem rapor-
tów itd. 
W  drugiej części artykułu 

zostaną przedstawione przykła-
dowe pomiary, w których użyto 
opisanych w tej części elemen-
tów stanowiska do przedcerty-
kacyjnych pomiarów EMI.

Jarosław Doli�ski, EP

Rysunek 6. Układ pomiarowy ze stabilizatorem impedancji sieci

Rysunek 7. Wykres impedancji sztucznej sieci TBLC08
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N OTATNIK KONSTRUKTORA

komór na  świecie jest rzędu miliona dolarów. Może to w  pewnym 
stopniu usprawiedliwiać wysokie ceny usług certy kacyjnych. 
Z  oczywistych, wymienianych tu  względów, na  takie wyposaże-

nie nie stać większości producentów lub dystrybutorów sprzętu. Stąd 
przy coraz powszechniejszej dostępności względnie tanich analiza-
torów widma pojawiła się koncepcja badań przedcerty kacyjnych. 
Okazuje się, że namiastkę prawdziwej komory bezodbiciowej może 
mieć prawie każdy. 

Konstrukcję komory TEM opisano w  pierwszej części artykułu, 
zamieszczonej w EP7/2016. Obecnie skupimy się na pomiarach z jej 
użyciem.
Opisywana komora TBTC1 ma orientacyjne wymiary 

360 mm×200 mm, przy czym jednorodne pole elektromagnetyczne 
jest wytwarzane na powierzchni 200 mm×200 mm. Komora jest ele-
mentem 2-portowym. Do  jednego portu jest dołączany terminator 

Badanie urządzeń elektronicznych pod kątem spełniania norm doty-
czących dopuszczalnego poziomu zaburzeń promieniowanych oraz 
odporności na  oddziaływanie pola elektromagnetycznego o  często-
tliwości radiowej odbywa się w  specjalnych komorach bezodbicio-
wych, w jakie wyposażane są laboratoria certy kacyjne. Komora taka, 
to całkiem spore, bardzo dokładnie ekranowane pomieszczenie, które 
powinno jak najwierniej odpowiadać teoretycznej klatce Faradaya. 
Wewnątrz znajduje się obrotowy stół pomiarowy, na  którym jest 
umieszczane badane urządzenie, a w określonej odległości od niego 
na specjalnym maszcie ustawiana jest antena dobierana w zależności 
od wykonywanego pomiaru i  zakresu częstotliwości. Poza urządze-
niem badanym i zestawem anten w komorze nie powinny znajdować 
się żadne inne urządzenia, w tym mierniki i analizatory wykonujące 
pomiar. Wyjątkiem są  kamery, za których pośrednictwem jest moż-
liwa obserwacja urządzenia z  pomieszczenia aparaturowego. Sche-
mat poglądowy typowej, certy kacyjnej komory bezodbiciowej przed-
stawiono na  rysunku  9. Koszt organizacji najlepiej wyposażonych 

elektromagnetycznych (EMI) 
Dodatkowe informacje

NDN-Zbigniew Daniluk
ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa
tel. 22-644-42-50, 22-641-15-47
tel./faks 22-641-61-96
ndn@ndn.com.pl, www.ndn.com.pl
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Pomiary zaburze� elektromagnetycznych (EMI) przyrządami Rigola

w analizatorze DSA815 tłumika. Co więcej, do prawidłowego wyko-
nania pomiaru może być potrzebny dodatkowy przedwzmacniacz 
zwiększający zakres dynamiki. Rozdzielczość pomiaru (RBW) zależy 
od  standardu, według którego badane jest urządzenie. Zwykle jest 
to 9 kHz. Pomiar wykonuje się z włączoną opcją Max Hold. W celu 
lokalizacji przypadkowych sygnałów emitowanych przez DUT należy 
zapewnić kilkakrotne skanowanie widma. Istotne jest również włą-
czenie ltru EMI w analizatorze. Wiąże się to z zakupem odpowied-
niej opcji rozszerzającej rmware przyrządu. Pomiar ze  standardo-
wym ltrem nie da dobrych wyników. 
Jedna z opcji analizatora DS815 określająca typ detekcji pozwala 

na włączenie detektora Quasi Peak. Eliminuje on widoczne w wid-
mie „szpilki” pozornie przekraczające dozwolone poziomy, gdyż 
mierzy ważoną wartość szczytową obwiedni sygnału. Waga sygnału 
zależy od czasu jego trwania i częstości powtarzania. Sygnały poja-
wiające się rzadko będą miały mniejszą wartość pseudoszczytową 
niż sygnały występujące często. Wadą takiego pomiaru jest jed-
nak znaczne wydłużenie czasu przemiatania widma. Na  przy-
kład pomiar w  zakresie od  9  kHz do  300  MHz z  rozdzielczością 
9  kHz trwa 25 minut. Z  detektora tego typu warto jednak korzy-
stać, gdyż jest on  wykorzystywany standardowo w  pomiarach 
certykacyjnych. 
Zakładając, że  płytka drukowana badanego urządzenia znajduje 

się w odległości 1...2 cm od podstawy komory TEM można przyjąć, 
że wszystkie wykryte poziomy ponad 40 dBmV będą stanowiły pro-
blem w pomiarze certykacyjnym. Budowa komory TBTC1 zapew-
nia stosunkowo małą wrażliwość na pola zewnętrzne, mogą się one 
jednak pojawiać w zależności od usytuowania komory, jakości ekra-
nowania czy naturalnej obecności obcych pól w  otoczeniu, więc 
należy uwzględniać fałszowanie widma sygnałami zewnętrznymi. 
Można je łatwo identykować dokonując pomiaru z  wyłączonym 
zasilaniem układu badanego. Na rysunku 10 przedstawiono wyniki 
pomiarów pewnego urządzenia w  komorze TEM typu TBTC1 
w  zakresie częstotliwości od  9  kHz do  300 MHz. Na  rysunku 10a 
widoczne są wykresy dla pomiaru z detektorem pracującym w try-
bie Pos Peak i śledzeniem Max Hold. Wykresy z rysunku 10b utwo-
rzono po przełączeniu detektora w tryb Quasi Peak. Na obu wykre-
sach uwzględniono pomiar tła (ślad zielony) i pomiar z włączonym 
urządzeniem (ślad niebieski). Niestety, w redakcyjnym laboratorium 
trudno było uzyskać względnie dobre warunki pomiarowe. W zależ-
ności od zakresu przemiatania widma, widoczne były częstotliwości 
radiowe, telewizyjne i GSM przedostające się do komory. Mimo to, 
w  pomiarach badanego urządzenia wyraźnie są  widoczne harmo-
niczne oscylatora procesora (ok. 11 MHz), których poziom wpraw-
dzie nie przekracza 40  dBmV, ale bardzo się zbliża do  tej granicy 
dla harmonicznych 77 MHz i 188 MHz. Pomijając fragment widma 
pokrywający się z  częstotliwościami radiowymi (85...107  MHz), 
w  którym poziom 40  dBmV został przekroczony, ogólnie można 
mieć nadzieję, że  urządzenie przejdzie testy certykacyjne. 

50 V/25 W, z drugiego natomiast jest odprowadzany sygnał do ana-
lizatora DSA815 poprzez eliminator składowej stałej. Sygnał ten jest 
pobierany z linii paskowej pełniącej funkcję anteny. Jest ona zamon-
towana fabrycznie w środkowej przegrodzie komory. Badany element 
należy umieścić na  dolnej półce. Cała komora powinna być usta-
wiona na  blaszanej podstawie o  wymiarach ok. 1  m×1 m. Blacha 
powinna być uziemiona.
Badane urządzenie (DUT – Device Under Test) musi być oczywi-

ście włączone podczas pomiarów, należy więc zadbać o  doprowa-
dzenie odpowiedniego źródła zasilania. W  większości przypadków 
wymagane będzie ustawienie zerowego tłumienia wbudowanego 

Rysunek 9. Przykładowa certyfikacyjna komora bezodbiciowa

Fotografia 10. Wyniki pomiar�w w komorze TEM ze �ledzeniem Max 
Hold i detektorem: a) Pos Peak, b) Quasi Peak

a)

b)

a) b)

Fotografia 11. Wpływ orientacji sondy bliskiego pola (pole H) 
względem płaszczyzny płytki: a) położenie nieprawidłowe, 
b) położenie prawidłowe
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Pierwsze doświadczenie użytkownika z komorą TBTC1 można okre-
ślić jako swego rodzaju „grę w ciemno”. Pomiary dostarczają wpraw-
dzie obraz widma emitowanego przez badane urządzenie, ale tak 
naprawdę dopiero porównanie tych wyników z wynikami uzyska-
nymi w laboratorium certykacyjnym pozwoli wyciągnąć konkretne 
wnioski na przyszłość. Zupełnie innym zagadnieniem są natomiast 
konkretne działania inżynierskie mające na celu eliminację ewentu-
alnych przekroczeń poziomów. Pomiary emisji wykonane w komo-
rze TEM dają nam skutek pewnych wad konstrukcyjnych, określe-
nie przyczyn zwykle nie jest proste. Niestety, nie zawsze np. doda-
nie terminatora na wrażliwej ścieżce da zadawalający wynik. Inży-
nierowie zmuszeni są więc do przeprowadzania zmian konstrukcyj-
nych urządzenia z gruntownym przeprojektowaniem płytki włącz-
nie. Związanych z tym kosztów nie da się uniknąć, w portfelu pozo-
stają natomiast pieniądze zaoszczędzone na badaniach w laborato-
rium certykacyjnym. 

W  tym pomiarze działania są odwrotne niż w poprzednim. Badane 
urządzenie jest umieszczone w komorze TEM najlepiej tak, aby elek-
tronika znajdowała się w równych odległościach od dna i przegrody. 
Do jednego z portów komory, tak jak poprzednio powinien być dołą-
czony 50-omowy terminator. Do  drugiego portu należy dołączyć 
generator sygnałowy, ewentualnie przez dodatkowy wzmacniacz 
mocy. Generator powinien wytwarzać sygnał radiowy w.cz. (RF) 
z  80-procentową modulacją amplitudy. Można uznać, że  natężenie 
pola wewnątrz komory jest jednorodne. Chociaż teoretycznie opisuje 

Tabela 1. Zależno�� natężenia pola wewnątrz komory 
od  mocy sygnału RF

Moc sygnału RF Maksymalne natężenie pola pomię-
dzy przegrodą a  dnem komory TEM

10 W  (40 dBm) 447 V/m
1 W  (30 dBm) 141 V/m

0,1 W  (20 dBm) 44 V/m
0,01 W  (10 dBm) 14 V/m

Fotografia 12. Pomiary sondami bliskiego pola a) tło, b) sonda E, c) sonda H największa, 
d) sonda H �rednia, e) sonda H najmniejsza

e)d)

a) b) c)

się je równaniem E=U/d, gdzie U jest napię-
ciem skutecznym RMS sygnału przyłożo-
nego do  komory, a  d jest odległością mię-
dzy dnem a  przegrodą, w  praktyce należy 
wprowadzić dodatkowy czynnik korekcyjny. 
Ostatecznie pole jest opisane równaniem: 
E P= 20 50* Ω . Zależność natężenia pola 
uzyskiwanego w komorze od mocy sygnału 
RF przyłożonego do  portu wejściowego 
przedstawiono w tabeli 1.
Pomiar odporności na  zaburzenia EMI 

polega na  obserwacji urządzenia w  polu 
elektromagnetycznym o  określonych para-
metrach (natężenie pola, zakres częstotli-
wości). Ze względu na  niewielkie rozmiary 
komory zadanie to  może być nieco utrud-

nione, gdyż urządzenie jest –  delikatnie mówiąc –  słabo widoczne 
w komorze. Jeśli obserwacja ogranicza się do odczytywania informa-
cji z wyświetlacza lub sprawdzania stanu lampek znajdujących się 
na pulpicie, to może być z tym problem. 
W  pomiarach można stosować sprzęgacz kierunkowy wstawiany 

pomiędzy wzmacniacz mocy i  komorę. Umożliwi to  pomiar mocy 
dostarczanej i  odbijanej. Trzeba ponadto uwzględniać dosyć duże 
rozbieżności wymaganego natężenia pola określanego przez poszcze-
gólne normy. Należy więc zapewnić generację pól o  natężeniu 
od 10 V/m do 400 V/m (tabela 1). 

Pomiar w komorze TEM w mniejszym lub większym stopniu odwzo-
rowuje ewentualne wyniki, jakich można się spodziewać po pomia-
rach w komorze bezodbiciowej laboratorium certykacyjnego, gdyby 
urządzenie trało do  badań w  takim stanie, w  jakim jest aktual-
nie. Ewentualne przekroczenia poziomów widma uwidocznione 
w pomiarach w komorze TEM powinny być powodem do zastanowie-
nia się nad dokonaniem zmian konstrukcyjnych urządzenia. Pierw-
szym krokiem powinna być lokalizacja „wycieków” za pomocą sond 
bliskiego pola. Na tej podstawie konstruktor uzyska najdokładniejszą 
informację o miejscach, w  których generowane są  zaburzenia EMI. 
Oczywiście nie rozwiązuje to problemu, gdyż trzeba jeszcze zdecy-
dować o środkach zaradczych, jakie należy podjąć w celu eliminacji 
szkodliwych zaburzeń. Może to być na przykład poprawa ekranowa-
nia, dołożenie terminatorów na  końcach wrażliwych ścieżek, opty-
malizacja powierzchni masy oblewającej ścieżki, zadbanie o rozdzie-
lenie masy sygnałowej od zasilającej, skrócenie połączeń czy w osta-
teczności gruntowne przeprojektowanie całej PCB. 
Pomiary prowadzi się z użyciem sond bliskiego pola. Przykładem 

są  opisane w pierwszej części artykułu sondy Rigola. Firma ta  ofe-
ruje komplet składający się z  4  takich sond. Do  pomiarów można 
wykorzystywać również sondy innych producentów, np. Tekboksa. 
Sondy Rigola są  dołączane bezpośrednio do  analizatora, natomiast 
sondy Tekboksa wymagają dodatkowego, znajdującego się w zestawie 
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Pomiary zaburze� elektromagnetycznych (EMI) przyrządami Rigola

urządzenia za pomocą sond bliskiego pola z  detektorem pracują-
cym w trybie ClearWrite. W pomiarze zastosowano zarówno sondę 
pola E, jak i sondy pola H. Rozmiary pętli sond H decydują o roz-
dzielczości. Sonda z największą pętlą umożliwia szybką lokalizację 
obszarów, w których dochodzi do emisji zaburzeń, natomiast sonda 
z małym oczkiem może być wykorzystywana do emisji występują-
cych w bardzo dokładnie określonych miejscach. Sondą tą można 
lokalizować „wycieki” niemal na  pojedynczych wyprowadzeniach 
układów scalonych. 

Przed przystąpieniem do  pomiarów emisji przewodzonej należy 
zwrócić uwagę na  odpowiednie przygotowanie stanowiska pomia-
rowego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że  w  realiach konstruktora 
urządzenia trudno będzie spełnić wszystkie ostre wymagania, które 
są  zachowane w  laboratorium certykacyjnym. Skoro jednak kon-
struktor decyduje się na badania wstępne prowadzone we własnym 
zakresie warto, aby pokusił się na zorganizowanie stanowiska pomia-
rowego w jak największym stopniu spełniającego stosowne kryteria.
Podstawowym wymogiem jest ustawienie drewnianego (nieprze-

wodzącego) stołu pomiarowego na przewodzącej płaszczyźnie uzie-
miającej (poziomej) przechodzącej w  płaszczyznę pionową (rów-
nież przewodzącą). Ustawiając wyposażenie stanowiska należy 
zwrócić uwagę na  zachowanie wymiarów i  odległości pomiędzy 

szerokopasmowego wzmacniacza zasilanego z  gniazda USB. Można 
korzystać z  gniazda dostępnego na  płycie czołowej analizatora. 
Sondy rmowe nie są bardzo drogie, ale gdyby ktoś szukał minima-
lizacji kosztów, w  ostateczności może takie sondy wykonać nawet 
samodzielnie. Wykorzystuje się do tego krótki odcinek kabla koncen-
trycznego. Trudno jednak spodziewać się, aby tak zrobione narzędzie 
miało porównywalne parametry z wyrobami fabrycznymi. 
Sondy zakończone pierścieniem mierzą pole magnetyczne, sondy 

z  płaskim zakończeniem mierzą pole elektryczne. W  przypadku 
pomiarów pola bliskiego ma to  dość duże znaczenie, gdyż w  tym 
zakresie szczególnie wyraźnie uwidaczniają się różnice pomiędzy 
polem elektrycznym i magnetycznym. Pole elektryczne jest genero-
wane w wyniku zmian napięcia w obwodzie, natomiast źródłem pola 
magnetycznego są zmiany natężenia prądu. Oba pola są wielkościami 
wektorowymi i są ortogonalne w stosunku do siebie. Należy zwracać 
uwagę na orientację końcówki względem obiektów mierzonych. Nie-
prawidłowe skierowanie sondy na wybrany punkt może dać zafałszo-
wany wynik lub wręcz uniemożliwić pomiar (  11). 
W  pomiarach z  użyciem sond bliskiego pola nie korzysta się 

z detektora Quasi Peak. Byłoby to raczej bezcelowe i trudne w reali-
zacji choćby z  uwagi na  bardzo długi czas przemiatania widma. 
Celem tego pomiaru jest szybka lokalizacja źródeł emisji. Należy 
więc wybierać raczej opcję ClearWrite. Na    12 przed-
stawiono przykładowe wyniki pomiaru opisywanego wcześniej 

Rysunek 13. Przykładowe stanowisko do pomiaru zaburze� EMI przewodzonych
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NFP-3 

 
Karta katalogowa  RIGOL 

Zestaw sond bliskiego pola NFP-3 
 
Wprowadzenie  
Zestaw NFP-3 jest używany z analizatorami widma serii DSA firmy RIGOL do testów 
zakłóceń urządzeń elektronicznych. Sondy mogą być używane do testów natężenia pola 
magnetycznego i kanałów sprzężenia magnetycznego na powierzchni podzespołów 
elektronicznych, jak również pola magnetycznego blisko modułów elektronicznych 
w celu szybkiej lokalizacji źródeł zakłóceń. W skład zestawu NFP-3 wchodzą 4 sondy 
(NFP-3-P1, NFP-3-P2, NFP-3-P3, NFP-3-P4).  

 
 
Połączenia obwodu pomiarowego  
Sposób połączenia sond NFP-3 z analizatorem widma pokazano na rysunku poniżej. 

 

Karta katalogowa RIGOL 
  

  Podłączenie analizatora widma 

Kabel BNC-SMB RF podłączyć odpowiednio do gniazda SMB (męskie) sondy NFP-3 
i gniazda BNC (żeńskie) złącza przejściowego N-BNC. Następnie wpiąć wtyk N 
(męski) złącza N-BNC do wejścia RF analizatora widma. 

  Podłączenie do obwodu pomiarowego testowanego urządzenia  

Sondy NFP-3 służą do bezstykowych pomiarów z małej odległości testowanego 
urządzenia. W czasie pomiarów należy zwracać uwagę na położenie końcówki 
sondy w przestrzeni i względem powierzchni testowanych podzespołów.  

Typowe zastosowania  

  Lokalizacja źródeł promieniowanych zakłóceń elektromagnetycznych.  

  Wyznaczanie częstotliwości i względnej siły składowych widma sygnału genero-
wanego przez źródło zakłóceń  

Specyfikacja techniczna  

Częstotliwość 

Pasmo  30 MHz do 3 GHz 

 

Typ złączy  

Gniazdo wyjściowe  SMB (męskie) 

Adapter (złącze przejściowe)  N (męskie) – BNC (żeńskie) 

Kabel RF BNC (męski) – SMB (żenski), 1000 mm 

Impedancja adaptera i wyjścia 50 Ω 

 

Dane ogólne  

Wymiary zestawu 260 mm x 190 mm x 30 mm (z futerałem) 

Waga 0,425 kg (z futerałem) 

Temperatura otoczenia podczas pracy 0°C do 50°C 

Temperatura przechowywania -20°C do 70°C 
 

Analizator widma 

Złącze N-BNC 

Kabel BNC-SMB RF 

Sonda NFP-3 
Testowane urządzenie 

Sondy bliskiego pola
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Tabela 2. Dopuszczalne poziomy zaburze� przewodzo-
nych (norma EN55022) –  warto�ci quasi peak

Zakres 
częstotliwo�ci [MHz]

Klasa Dopuszczalny 
poziom [dBmV]

0,15...0,50 A 79
0,5...30 A 73

0,15...0,50 B 66...56
0,5...5,00 B 56
5...30 B 60

Rysunek 15. Badanie emisyjno�ci przewodzonej lampki LED 
USB z adapterem 230 V: a) bez zewnętrznego sieciowego filtru 
antyzakł�ceniowego, b) z filtrem antyzakł�ceniowym, c) z filtrem 
antyzakł�ceniowym, pomiar z detektorem Quasi Peak

wyposażeniem i  oprzyrządowaniem podanymi np. na  rysunku  13. 
Obie płaszczyzny uziemiające powinny mieć wymiary co  najmniej 
dwa razy większą od  wymiarów badanego urządzenia. Ideałem 
byłaby całkowicie ekranowana komora, ale możliwości jej budowy 
są w większości przypadków raczej niewielkie.
Pomiar emisji przewodzonej prowadzi się w  zakresie częstotli-

wości od 9 kHz do 30 MHz z użyciem dwóch przyrządów. Jednym 
z nich jest LISN – stabilizator impedancji sieci (tzw. sztuczna sieć). 
Urządzenie to powinno być bardzo dokładnie uziemione, do czego 
służy stalowa taśma wychodząca z  tylnej ścianki przyrządu. Jest 
ona przykręcana do  płaszczyzny uziemiającej z  zachowaniem jak 
najmniejszej oporności połączenia (  14). Zadaniem LISN 
jest separacja zakłóceń przedostających się wzajemnie pomiędzy 
siecią zasilającą 230 V i urządzeniem badanym od  zakłóceń prze-
wodzonych, generowanych przez badane urządzenie. W niektórych 
przypadkach wskazane może być włączenie dodatkowego transfor-
matora separującego. Sam pomiar zaburzeń jest natomiast realizo-
wany najczęściej przez analizator widma, np. opisany w poprzed-
nich pomiarach DS815. 
Urządzenia elektroniczne badane pod kątem emisyjności prze-

wodzonej są  rozpatrywane w  dwóch kategoriach (klasach). Ogól-
nie można przyjąć, że  klasa  A  obejmuje urządzenia przeznaczone 
do użytku przemysłowego i komercyjnego, natomiast klasa B to urzą-
dzenia do użytku domowego. Dopuszczalne poziomy zaburzeń prze-
wodzonych są  dla nich określone w  normie EN55022. Zestawiono 
je w  tabeli  2. Szybki pomiar orientacyjny może być prowadzony 
z detektorem Peak Max. Do pomiaru ostatecznego należy jednak użyć 
detektora Quasi Peak. Wiemy już, ze wiąże się to ze znacznym wydłu-
żeniem czasu przemiatania wyznaczonego zakresu widma. Jako jed-
nostkę poziomów zaburzeń należy wybrać dBmV. 
Ostateczną ocenę wyników można przerzucić na analizator przez 

uaktywnienie testu Pass/Fail. Wcześniej deniuje się linię łamaną 
określająca limity poziomów dla poszczególnych zakresów częstotli-
wości. Oprogramowanie rmowe analizatora DS815 zawiera przezna-
czony do tego celu prosty edytor. 
W  ramach redakcyjnego testu zmierzono komputerową lampkę 

USB z opcjonalnym adapterem dla sieci 230 V. W pierwszym podej-
ściu adapter był włączony do  sieci zasilającej bezpośrednio, ale 
sprawdzono również przy okazji skuteczność działania dostępnego 
w  handlu ltru antyzakłóceniowego. Wyniki pomiarów przedsta-
wiono na rysunku 15. Należy je jednak traktować z pewnym dystan-
sem, gdyż stanowisko pomiarowe nie spełniało wszystkich kryteriów. 
Pomimo to  wyraźnie jest widoczna redukcja zaburzeń w  układzie 
z ltrem.

Niewątpliwie konstruktorzy i  producenci mają dylemat z  ewentu-
alnym podjęciem decyzji o  zakupie przyrządów wykorzystywanych 
do  badań przedcertykacyjnych. Jednorazowy, sumaryczny wyda-
tek (analizator, komplet sond bliskiego pola, komora TEM, stabili-
zator impedancji sieci LISN) nie jest mały, ale jak widać na podsta-
wie przedstawionych rozwiązań może przyczynić się do ponoszenia 
znacznie większych kosztów związanych z nieudanymi pomiarami w  
laboratorium certykacyjnym. 

Jarosław Doli�ski, EP

Rysunek 14. Ta�ma uziemiająca stabilizatora impedancji sieci (LISN) 

c)

b)

a)
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Obie płaszczyzny uziemiające powinny mieć wymiary co  najmniej 
dwa razy większą od  wymiarów badanego urządzenia. Ideałem 
byłaby całkowicie ekranowana komora, ale możliwości jej budowy 
są w większości przypadków raczej niewielkie.
Pomiar emisji przewodzonej prowadzi się w  zakresie częstotli-

wości od 9 kHz do 30 MHz z użyciem dwóch przyrządów. Jednym 
z nich jest LISN – stabilizator impedancji sieci (tzw. sztuczna sieć). 
Urządzenie to powinno być bardzo dokładnie uziemione, do czego 
służy stalowa taśma wychodząca z  tylnej ścianki przyrządu. Jest 
ona przykręcana do  płaszczyzny uziemiającej z  zachowaniem jak 
najmniejszej oporności połączenia (  14). Zadaniem LISN 
jest separacja zakłóceń przedostających się wzajemnie pomiędzy 
siecią zasilającą 230 V i urządzeniem badanym od  zakłóceń prze-
wodzonych, generowanych przez badane urządzenie. W niektórych 
przypadkach wskazane może być włączenie dodatkowego transfor-
matora separującego. Sam pomiar zaburzeń jest natomiast realizo-
wany najczęściej przez analizator widma, np. opisany w poprzed-
nich pomiarach DS815. 
Urządzenia elektroniczne badane pod kątem emisyjności prze-

wodzonej są  rozpatrywane w  dwóch kategoriach (klasach). Ogól-
nie można przyjąć, że  klasa  A  obejmuje urządzenia przeznaczone 
do użytku przemysłowego i komercyjnego, natomiast klasa B to urzą-
dzenia do użytku domowego. Dopuszczalne poziomy zaburzeń prze-
wodzonych są  dla nich określone w  normie EN55022. Zestawiono 
je w  tabeli  2. Szybki pomiar orientacyjny może być prowadzony 
z detektorem Peak Max. Do pomiaru ostatecznego należy jednak użyć 
detektora Quasi Peak. Wiemy już, ze wiąże się to ze znacznym wydłu-
żeniem czasu przemiatania wyznaczonego zakresu widma. Jako jed-
nostkę poziomów zaburzeń należy wybrać dBmV. 
Ostateczną ocenę wyników można przerzucić na analizator przez 

uaktywnienie testu Pass/Fail. Wcześniej deniuje się linię łamaną 
określająca limity poziomów dla poszczególnych zakresów częstotli-
wości. Oprogramowanie rmowe analizatora DS815 zawiera przezna-
czony do tego celu prosty edytor. 
W  ramach redakcyjnego testu zmierzono komputerową lampkę 

USB z opcjonalnym adapterem dla sieci 230 V. W pierwszym podej-
ściu adapter był włączony do  sieci zasilającej bezpośrednio, ale 
sprawdzono również przy okazji skuteczność działania dostępnego 
w  handlu ltru antyzakłóceniowego. Wyniki pomiarów przedsta-
wiono na rysunku 15. Należy je jednak traktować z pewnym dystan-
sem, gdyż stanowisko pomiarowe nie spełniało wszystkich kryteriów. 
Pomimo to  wyraźnie jest widoczna redukcja zaburzeń w  układzie 
z ltrem.

Niewątpliwie konstruktorzy i  producenci mają dylemat z  ewentu-
alnym podjęciem decyzji o  zakupie przyrządów wykorzystywanych 
do  badań przedcertykacyjnych. Jednorazowy, sumaryczny wyda-
tek (analizator, komplet sond bliskiego pola, komora TEM, stabili-
zator impedancji sieci LISN) nie jest mały, ale jak widać na podsta-
wie przedstawionych rozwiązań może przyczynić się do ponoszenia 
znacznie większych kosztów związanych z nieudanymi pomiarami w  
laboratorium certykacyjnym. 

Jarosław Doli�ski, EP

Rysunek 14. Ta�ma uziemiająca stabilizatora impedancji sieci (LISN) 

c)

b)

a)

ep.indd   72 25.08.2016   10:40:29



1286 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2016

NOTATNIK KONSTRUKTORA

elektromagnetycznych (EMI) 

Oprogramowanie S1210 EMI
Pre-compliance Software

Dodatkowe informacje
NDN-Zbigniew Daniluk
ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa
tel. 22-644-42-50, 22-641-15-47
tel./faks 22-641-61-96
ndn@ndn.com.pl, www.ndn.com.pl

wyników: „Clear/Write”, „Repeat Clear/
Write”, i  „Repeat Max Hold”. Jak wynika 
z  nazw, w  pierwszym pomiarze wykony-
wane jest jednorazowe skanowanie widma, 
po  którym wykres jest zawsze odświeżany. 
Drugi pomiar przebiega podobnie, z  tym, 
że  zawsze po  zakończeniu jednego peł-
nego skanowania automatycznie jest uru-
chamiane kolejne. Podobnie jest w  trzecim 
pomiarze, jednak w  tym przypadku mody-
 kowane są tylko wartości większe od zmie-
rzonych w poprzednich cyklach dla każdej 
ze skanowanych częstotliwości. 

przyrządu. Można więc wykonać pomiar pre 
scan pozwalający szybko poznać charak-
ter badanego widma, a  następnie po  ewen-
tualnym skorygowaniu kon guracji wyko-
nać dokładny pomiar  W obu tych 
trybach dostępne są trzy opcje wyświetlania 

W  ostatniej części artykułu o  pomiarach 
zaburzeń EMI opisano dedykowany do tych 
celów software oferowany przez Rigola. 
Jest to program S1210 EMI Pre-compliance, 
który może być wykorzystywany np. z ana-
lizatorem DS815. Dzięki możliwości tworze-
nia wielu obszarów roboczych i  kon gura-
cji zarządzanie pomiarami urządzeń o  róż-
nych parametrach i  charakterystykach jest 
znacznie usprawnione. Program jest wyro-
bem komercyjnym. Trzeba za niego zapła-
cić ok. 470 euro, ale decyzja o zakupie może 
być poprzedzona ewentualnym 15-dnio-
wym okresem próbowania wyrobu. W trybie 
demonstracyjnym nie jest nawet potrzebny 
analizator widma.

Cechy oprogramowania 
S1210 EMI Pre-compliance 
Software
Program S1210 EMI Pre-compliance 
Software wymaga zainstalowania na  kom-
puterze również oprogramowania Ultra 
Sigma nadzorującego komunikację pomię-
dzy komputerem i przyrządami Rigola (oscy-
loskopami, analizatorami widma, generato-
rami, multimetrami itp.). Przyrządy te mogą 
komunikować się z komputerem za pośred-
nictwem interfejsów: USB, GPIB, RS232 
oraz sieci LAN. Wszystkie aktywne urządze-
nia są widoczne w oknie menedżera (rysu-
nek 16). Przekazywanie komend do przyrzą-
dów oraz odbieranie od nich danych odbywa 
się za pośrednictwem sterowników NI VISA.
Program S1210 EMI Pre-compliance 

Software umożliwia wybieranie opcji i prze-
łączanie trybów pomiarowych podobnych 
do tych, które są dostępne z poziomu pulpitu 

Rysunek 16. Okno programu Ultra Sigma, 
w kt�rym są wy�wietlane przyrządy Rigola 
dołączone do komputera (tu DS815)

Rysunek 17. Okno programu S1210 EMI Pre-compliance Software z bieżącą konfi guracją 
pomiar�w
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jest najlepszy do  pomiarów szumu 
i  sygnałów o  takim charakterze 
(rysunek 18b).

• Normal –  wykorzystywany do  przed-
stawiania różnic pomiędzy maksymal-
nymi i minimalnymi wartościami zmie-
rzonymi dla każdej skanowanej czę-
s t o t l i w o ś c i 
(rysunek  18c). 
W  praktyce jest 
to  zrealizowane 
tak, że  dla każ-
dej nieparzystej 
próbki wyświe-
tlana jest war-
tość maksy-
malna, a  dla 
próbek parzy-
stych wyświe-
tlane są  war-
tości mini-
malne. Detektor 

Okno programu S1210 EMI Pre-com-
pliance Software ma layout utrzymany 
w  charakterystycznym dla Rigola sza-
rym odcieniu. W  lewej części umieszczono 
panel „Measurement”, w  którym użytkow-
nik deniuje parametry pomiarów, a  także 
ma możliwość sprawdzenia bieżącej kon-
guracji (rysunek  17). Pomiar jest denio-
wany po podświetleniu opcji „Scan Cong”. 
Następnie, po  zaznaczeniu odpowiednich 
opcji wczytywana jest z pliku i ewentualnie 
uaktywniana jedna lub dwie przygotowane 
wcześniej linie ograniczeń. Są one pomocne 
w  lokalizowaniu przekroczeń poziomów 
sygnału określonych wybranymi normami. 
Kolejnym ważnym parametrem jest usta-
lenie trybu pracy detektora. Podobnie jak 
w  rmawarze analizatora DS815 mamy tu: 
Peak, Q-Peak, Negative, Normal, Rms, Sam-
ple, i Average. Jak pamiętamy z poprzednich 
odcinków artykułu, w  ostatecznych pomia-
rach zaburzeń EMI należy stosować detek-
tor Quasi-Peak (Q-Peak). W  pomiarach pre 
scan, w zależności od potrzeb można wybie-
rać detektor:
• Neg –  wskazujący minimalne wartości 
zmierzone dla każdej skanowanej czę-
stotliwości (na  wykresach przedstawio-
nych na rysunku 18 pomiar ten wybrano 
jako referencyjny, jest on  zaznaczany 
kolorem czerwonym).

• Peak – wskazujący maksymalne wartości 
zmierzone dla każdej skanowanej często-
tliwości (rysunek 18a). Detektor ten bar-
dzo dobrze sprawdza się w  pomiarach 
sygnałów sinusoidalnych, ale nie powi-
nien być wykorzystywany do pomiarów 
sygnałów o charakterze szumu.

• Sample –  wyświetla bezpośrednio 
poziomy próbek sygnału i  dlatego 

Normal może być stosowany zarówno 
do pomiarów sygnałów sinusoidalnych, 
jak i szumów.

• Average –  wyświetla średnie poziomy 
zmierzone dla każdej skanowanej czę-
stotliwości (rysunek 18d). Jest przydatny 
w pomiarach zaburzeń EMI.

Rysunek 18. Wykresy widma wy�wietlane dla r�żnych tryb�w pracy detektora: a) Peak, b) Sample, c) Normal, d) Average, e) RMS, f) nałożone 
na siebie wszystkie tryby

Rysunek 19. Okno konfiguracji przemiatania

Rysunek 20. Przykładowe widmo wy�wietlane wraz z linią limit�w
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• RMS –  wyświetla skuteczne wartości 
mierzonych sygnałów. Detektor ten jest 
wykorzystywany np. w pomiarach sygna-
łów telekomunikacyjnych i  innych cha-
rakteryzujących się złożoną strukturą 
(rysunek 18e). 
Dla lepszego przedstawienia wzajem-

nych relacji między poszczególnymi try-
bami pracy detektora wszystkie powyższe 
wykresy nałożono na  siebie na  rysunku 18f. 
Tryb pracy detektora jest ustawiany niezależ-
nie dla pomiarów pre- i  . Ponadto 
określana jest częstotliwość ltru RBW oraz 
czas przemiatania, a  także tryb wyzwalania 
(rysunek  19). Przykładowe widmo przedsta-
wiono wraz z  linią limitów na  rysunku  20. 
Tabela pod wykresem zawiera dane liczbowe 

związane z markerami wprowadzonymi przez 
użytkownika. Marker 1 został ustawiony 
na piku wyraźnie przekraczającym dozwoloną 
wartość. Z  tabeli odczytujemy, że  składowa 
widma o częstotliwości ok. 20 MHz jest więk-
sza o prawie 8 dB od dozwolonej wartości. 
Należy zwrócić uwagę na  to, że  zakresy 

przemiatania częstotliwości i  wyświetlania 
są  w  programie S1210 EMI Pre-compliance 
Software ustawiane niezależnie. W analizato-
rze widma zakres wyświetlanych częstotliwo-
ści jest dobierany automatycznie do  zakresu 
przemiatania. Częstotliwościowe parametry 
przemiatania zawarto w  opcjach „Segment 
Cong” (rysunek 21). Użytkownik może zde-
niować kilka niezachodzących na  siebie 
zakresów. Pomiary są wówczas wykonywane 
kolejno jeden po  drugim. Oprócz zakresu 
częstotliwości określany jest poziom tłumie-
nia wewnętrznego tłumika analizatora, a  gdy 
są  mierzone sygnały o  małych poziomach 
może być uaktywniony wzmacniacz. Zazna-
czenie opcji „Attenuator Auto Enable” powo-
duje automatyczne włączenie tłumika w sytu-
acji, gdy zostanie wykryty zbyt duży sygnał 
wejściowy. Na  przebieg pomiaru mają też 
wpływ takie parametry jak czas przemiata-
nia, częstotliwość ltru RBW oraz liczba punk-
tów pomiarowych. Przykładowy pomiar prze-
prowadzony z parametrami jak na rysunku 21 
przedstawiono na rysunku 22. 

Metodyka pomiarów
Po  zdeniowaniu parametrów przemiatania 
i  wyświetlania można przystąpić do  pomia-
rów. Pomiar ostateczny musi być poprze-
dzony pomiarem wstępnym, po którym należy 
wykryć maksima widma. Bez tego nie jest 
możliwe uruchomienie pomiaru . 
Czynność ta  przebiega jednak automatycz-
nie po  naciśnięciu przycisku ekranowego 
Detect znajdującego się w  zakładce „Peak 
Table”. Maksima są  zaznaczane małymi trój-
kącikami ustawianymi w odpowiednich punk-
tach wykresu widma (rysunek 22). Parametry 
tych punktów są zestawione w tabeli widocz-
nej pod wykresem, jednak użytkownik nie ma 

Rysunek 21. Okno nastaw częstotliwo�ci przemiatania

Rysunek 22. Wynik pomiaru przeprowadzonego zgodnie z parametrami widocznymi 
na rysunku 21

Rysunek 23. Okno wyboru predefiniowanych linii ogranicze�

Rysunek 24. Sygnalizacja przekroczenia dozwolonych poziom�w sygnału
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oprzyrządowaniem, ale przy dużym obcią-
żeniu własnego laboratorium pomiarowego 
warto rozważyć zakup opisanego w  tej czę-
ści artykułu programu S1210 EMI Pre-com-
pliance Software. Dzięki łatwemu tworzeniu 
różnych obszarów roboczych i  deniowaniu 
indywidualnych setupów analizatora ułatwi 
on zarządzanie pomiarami dla wielu różnych 
przyrządów. Jedną z  ważniejszych zalet jest 
ponadto generowanie raportów i archiwizacja 
wyników. Summa summarum może okazać 
się, że inwestycja w narzędzia do badań przed-
certykacyjnych przyniesie korzyści nan-
sowe. Należy jednak pamiętać o tym, że zakres 
pomiarowy analizatora DS815 (9  kHz 
do 1,5 GHz) nie pokrywa wszystkich częstotli-
wości określanych przez niektóre z norm.

Jarosław Doli�ski, EP

Rysunek 25. Przykładowe krzywe korekcyjne dla: a) kabla pomiarowego, b) tłumika, 
c) krzywa wypadkowa

Podsumowanie
W  trzech częściach artykułu opisano narzę-
dzia oferowane przez Rigola wykorzystywane 
do przedcertykacyjnych pomiarów zaburzeń 
EMI. Skompletowanie własnego laboratorium 
zdolnego do wykonywania takich badań pro-
ducenci lub dystrybutorzy sprzętu elektro-
nicznego mogą zrealizować przeznaczając 
na  ten cel względnie umiarkowany budżet. 
Oczywiście ostatecznie nie da się uniknąć 
badań w  laboratorium akredytowanym, ale 
badania przedcertykacyjne wykonane u  sie-
bie mogą uchronić producenta od ponoszenia 
niemałych kosztów związanych z  badaniami 
certykacyjnymi szczególnie wtedy, gdy ich 
wynik końcowy nie jest pomyślny. Pomiary 
wstępne mogą być prowadzone z  użyciem 
samego analizatora widma z  odpowiednim 

możliwości ich przesuwania. Jeśli zachodzi 
konieczność mierzenia poszczególnych pików 
widma należy deniować markery użytkow-
nika. W tym celu wystarczy dwa razy szybko 
kliknąć na  wybranym piku lub skorzystać 
z  polecenia „Add marker”. Pozycja markera 
może być dokładnie skorygowana przez poda-
nie jego częstotliwości. Skanowanie widma 
przebiega skokowo, jeśli więc wprowadzona 
częstotliwość markera rozmija się z  często-
tliwościami faktycznie zmierzonymi, zostaje 
ona dociągnięta do najbliższej użytej w pomia-
rze. Przyciski widoczne po  prawej stronie 
wykresu widma umożliwiają przeskakiwanie 
wybranego markera do największego lub naj-
mniejszego prążka widma lub przechodze-
nie do  prążków o malejących lub rosnących 
poziomach. 
Ikonki lupek widoczne w  prawej części 

ekranu służą, jak nie trudno się domyślić, 
do  powiększania lub zmniejszania fragmen-
tów wykresu. Szkoda, że  w  programie nie 
zaimplementowano łapki przesuwającej płyn-
nie wykres w dowolną stronę. Jest za to ikona 
przywracająca powiększenie, w którym zmie-
rzone widmo mieści się w całym oknie. 
Program S1210 EMI Pre-compliance 

Software udostępnia linie ograniczeń zdenio-
wane dla kilku norm dotyczących odporności 
i emisji zaburzeń EMI oraz emisji przewodzo-
nej (rysunek 23). Niezależnie od  linii prede-
niowanych użytkownik może wprowadzać 
własne denicje poprzez umieszczenie punk-
tów załamań (częstotliwość, poziom) w  spe-
cjalnej tabeli. Po wykonaniu pomiaru wszyst-
kie punkty, w  których nastąpiło przekrocze-
nie dopuszczalnego poziomu są  zaznaczane 
na czerwono w tabeli wyników (rysunek 24). 
Dodatkowo na  wykresie może być kreślona 
linia marginesu obniżona w stosunku do linii 
ograniczeń o tyle decybeli ile wpisano w polu 
„Margin”.

Krzywe korekcji
W pomiarach sygnałów w.cz. z użyciem ana-
lizatorów widma na wynik ma wpływ szereg 
czynników. Praktycznie każdy element toru 
pomiarowego – złącza, kable, anteny, przed-
wzmacniacze, sprzęgacze, inne urządze-
nia dodatkowe, np. LISN itp. wnosi pewne 
tłumienie, które powinno być odpowiednio 
korygowane, aby wynik dotyczył samego 
urządzenia badanego. W  pomiarach należy 
więc korzystać z odpowiednich tabel korek-
cyjnych. Tabele takie mogą być tworzone 
przez użytkownika niezależnie dla urządzeń 
typu: przedwzmacniacz, antena, LISN, tłu-
mik, kabel i innych (np. sond pomiarowych) 
ogólnie określanych w programie Correction 
Array. Każdy z  tych parametrów jest włą-
czany niezależnie, co  oznacza, że  wypad-
kowa krzywa korekcji może mieć bardzo zło-
żony kształt. Na  i przedsta-
wiono przykładowe dwie krzywe korekcyjne 
oraz krzywą wypadkową . 
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badań w  laboratorium akredytowanym, ale 
badania przedcertykacyjne wykonane u  sie-
bie mogą uchronić producenta od ponoszenia 
niemałych kosztów związanych z  badaniami 
certykacyjnymi szczególnie wtedy, gdy ich 
wynik końcowy nie jest pomyślny. Pomiary 
wstępne mogą być prowadzone z  użyciem 
samego analizatora widma z  odpowiednim 

możliwości ich przesuwania. Jeśli zachodzi 
konieczność mierzenia poszczególnych pików 
widma należy deniować markery użytkow-
nika. W tym celu wystarczy dwa razy szybko 
kliknąć na  wybranym piku lub skorzystać 
z  polecenia „Add marker”. Pozycja markera 
może być dokładnie skorygowana przez poda-
nie jego częstotliwości. Skanowanie widma 
przebiega skokowo, jeśli więc wprowadzona 
częstotliwość markera rozmija się z  często-
tliwościami faktycznie zmierzonymi, zostaje 
ona dociągnięta do najbliższej użytej w pomia-
rze. Przyciski widoczne po  prawej stronie 
wykresu widma umożliwiają przeskakiwanie 
wybranego markera do największego lub naj-
mniejszego prążka widma lub przechodze-
nie do  prążków o malejących lub rosnących 
poziomach. 
Ikonki lupek widoczne w  prawej części 

ekranu służą, jak nie trudno się domyślić, 
do  powiększania lub zmniejszania fragmen-
tów wykresu. Szkoda, że  w  programie nie 
zaimplementowano łapki przesuwającej płyn-
nie wykres w dowolną stronę. Jest za to ikona 
przywracająca powiększenie, w którym zmie-
rzone widmo mieści się w całym oknie. 
Program S1210 EMI Pre-compliance 

Software udostępnia linie ograniczeń zdenio-
wane dla kilku norm dotyczących odporności 
i emisji zaburzeń EMI oraz emisji przewodzo-
nej (rysunek 23). Niezależnie od  linii prede-
niowanych użytkownik może wprowadzać 
własne denicje poprzez umieszczenie punk-
tów załamań (częstotliwość, poziom) w  spe-
cjalnej tabeli. Po wykonaniu pomiaru wszyst-
kie punkty, w  których nastąpiło przekrocze-
nie dopuszczalnego poziomu są  zaznaczane 
na czerwono w tabeli wyników (rysunek 24). 
Dodatkowo na  wykresie może być kreślona 
linia marginesu obniżona w stosunku do linii 
ograniczeń o tyle decybeli ile wpisano w polu 
„Margin”.

Krzywe korekcji
W pomiarach sygnałów w.cz. z użyciem ana-
lizatorów widma na wynik ma wpływ szereg 
czynników. Praktycznie każdy element toru 
pomiarowego – złącza, kable, anteny, przed-
wzmacniacze, sprzęgacze, inne urządze-
nia dodatkowe, np. LISN itp. wnosi pewne 
tłumienie, które powinno być odpowiednio 
korygowane, aby wynik dotyczył samego 
urządzenia badanego. W  pomiarach należy 
więc korzystać z odpowiednich tabel korek-
cyjnych. Tabele takie mogą być tworzone 
przez użytkownika niezależnie dla urządzeń 
typu: przedwzmacniacz, antena, LISN, tłu-
mik, kabel i innych (np. sond pomiarowych) 
ogólnie określanych w programie Correction 
Array. Każdy z  tych parametrów jest włą-
czany niezależnie, co  oznacza, że  wypad-
kowa krzywa korekcji może mieć bardzo zło-
żony kształt. Na  i przedsta-
wiono przykładowe dwie krzywe korekcyjne 
oraz krzywą wypadkową . 
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Pomiary zaburze� elektromagnetycznych (EMI) przyrządami Rigola
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Jarosław Doli�ski, EP

Rysunek 25. Przykładowe krzywe korekcyjne dla: a) kabla pomiarowego, b) tłumika, 
c) krzywa wypadkowa
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Z uwagi na kształt impulsów wyko-
rzystywanych w badaniach EMC, 
wiele oscyloskopów z takim za-

daniem sobie nie radzi lub nie zapew-
nia wymaganej dokładności. Kluczowe 
są pomiary czasu narastania oraz długo-
ści, niemniej z uwagi na oscylacje i nie-
stabilności konkretne wartości parame-
trów wyznaczane są z histogramów na-
pięć. Pozwalają one na wyznaczenie war-
tości ustalonych dla maksimum impulsu 
(Top) i wartości minimalnej (Base) i po-
przez odniesienie do nich wyliczenie po-
zostałych wartości jak czas narastania, 
opadania oraz szerokości. To dlatego, że 
skoro formalnie czas narastania jest de-
fi niowany jako wzrost amplitudy od 10 
do 90%, niezbędne jest poznanie, ile wy-
noszą progi 0% i 100%, czyli Base i Top.

Impuls EFT
Rozważmy przykładowy impuls testo-

wy EFT, czyli electrical fast transient po-
kazany na rysunku 1. Nie spełnia on wy-
magań defi niowanych przez IEEE ponie-
waż nie ma on ustalonych stanów, które 
można przyjąć za poziomy odniesienia do 
obliczeń. Po szybkim liniowym wzroście 
i ostrym szczycie, jego obwiednia wy-

kładniczo maleje, ale nie zbliża się 
szybko do asymptoty stanu usta-
lonego. W takim przypadku wie-
le oscyloskopów nie wyznacza po-
prawnie czasów, bo nie jest w sta-
nie określić wartości Top i Base.

W takim przypadku pomia-
ry parametrów impulsu wyma-
gają wyznaczenia poziomów 0% 
(Base)  oraz Max – czyli ampli-
tudy szczytu. Ta funkcja jest do-
stępna w nowszych oscylosko-
pach, które zapewniają niezbęd-
ną elastyczność pomiarów i okre-
ślają poziomy peak-to-peak, Max, 
0%, Min i inne po to aby zawsze 
wyznaczyć dokładnie wymagane 
parametry.

 
ESD

Na rysunku 2 pokazano przebieg wy-
ładowania elektrostatycznego. Szerokość 
impulsu oraz czas narastania zosta-
ły zmierzone z wykorzystaniem pozio-
mów odniesienia i bez. W przypadku P1 
dla poziomów odniesienia 0% i Max, sze-
rokość impulsu została wyznaczona po-
prawnie i wynosi 2,109 ns. W przypad-
ku P2 wykorzystano poziomy odniesie-

nia Top i Base, co spowodowało duży 
błąd – 50,3 ns dla tej samej wielkości. 
Powodem jest to, że hipotetyczny po-
ziom 50% pomiędzy Top i Base jest 
źle skorelowany z kształtem impulsu. 
Przypadek P3 to z kolei pomiar czasu 
narastania z użyciem poziomów 0% 
i Max. Daje on wynik 833 ps zgod-
ny z prawdą, natomiast standardowe 
podejście w przypadku P4 daje błąd 
bo ten czas wynosi 873 ps. Jak widać 
czasem przyjęcie złych poziomów 
odniesienia prowadzi do absurdalnie 
złych wyników obliczeń.

Warto zauważyć, że poprawne ob-
liczenie parametrów dla przypad-

ków P1 i P2 dla przebiegu z rysunku 1 
też jest poprawne, gdy wykorzystywane 
są poziomy 0% i Max jako odniesienie. 

Podsumowanie
Impulsy wykorzystywane w bada-

niach EMC często są zakłócone na sku-
tek oscylacji, przerzutów nakładających 
się na ich zbocza, co jest konsekwencją 
środowiska takich badań. Niestety oscy-
lacje te powodują, że dokładny pomiar 
parametrów impulsów wymaga wyko-
nania serii pomiarów, uśredniania wyni-
ków lub posłużenia się fi ltracją, a także 
dobrania poziomów odniesienia. Warto 
zwrócić uwagę czy posiadany oscyloskop 
wspiera taką funkcjonalność.

Mike Hertz, Teledyne LeCroy
Opublikował 45 artykułów z dziedzi-

ny technik kontrolno-pomiarowych 
oraz posiada 6 patentów USA z zakresu 

pomiarów oscyloskopowych

Poziomy odniesienia w pomiarach 
parametrów impulsów EDS i EFT
Standardy przemys owe w zakresie aparatury pomiarowej do badania odpor-
no ci oraz emisji zaburze  przez urz dzenia elektroniczne wymagaj  od jedno-
stek badawczych posiadania oscyloskopu, do weryfikacji parametrów wykorzy-
stywanych impulsów testowych: ich kszta tu, czasu narastania i opadania oraz 
szeroko ci. Impulsy takie generowane s  w generatorach zaburze  ESD lub 
EMC, których dzia anie musi by  okresowo kontrolowane.

NDN-Zbigniew Daniluk, tel. 22 644 42 50
ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa
www.ndn.com.pl, ndn@ndn.com.pl

Fot. 1. Impuls testowy EFT nie ma wyra nych 
stanów, które mog  by  uznane za Top i Base 
do oblicze  parametrów czasowych impulsów

Fot. 2. Porównanie poziomów progowych standardo-
wych i EMC przy pomiarach parametrów impulsów. 
U ycie standardowych poziomów progowych przy 
pomiarach impulsów wy adowania elektrostatyczne-
go powoduje b d pomiaru wi kszy od 2000%.
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